Április 21. a bölcsődék napja Magyarországon,
mivel 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első
magyar bölcsőde Pesten, a Kalap utca 1. szám alatt. A
bölcsődei ellátásnak azonban Győrben is jelentős hagyományai vannak, ennek történetére tekintünk most vissza.

KIS GYŐRI

´´
BÖLCSODETÖRTÉNELEM
a Kossuth
utcában. 1952
januárjában az első, város fenntartásában működő bölcsődeépületet is átadták a Jósika
utcában. A Győri Gyapjúfonó
1953 decemberében, míg a Győri
Keksz- és Ostyagyár 1954 decemberében avatta bölcsődéjét. Az ötvenes,
hatvanas években sorra nyíltak a tanácsi
intézmények illetve a gyárak bölcsődéi. Működtetett bölcsődét többek között a Rábatext,
a Graboplast, a Belügyminisztérium.

A Kassák utcai Bölcsőde

1961-ben tíz, 1972-ben tizenkét bölcsőde működött a városban. Ezek zömében típusterv alapján készültek, pavilonrendszerben működnek,
külső ránézésre valóban egy letűnt korra emlékeztetnek, de a praktikusságuk elvitathatatlan,
hiszen a helyiségek az ellátás egyes elemeinek
megfelelően lettek kialakítva. Az elmúlt évtizedek során nemcsak külsőleg szépültek, változtak
meg a bölcsődék, de a berendezések, eszközök,
csoportszobák kialakítása is más lett.

A felújított Ménfőcsanaki Bölcsőde

N

yúljunk vissza egészen 1874-ig, amikor
megalakult a Győrvárosi és Megyei Kisdedvédegylet, amelynek legfőbb célja a
nagyarányú gyermekhalandóság visszaszorítása volt. Először 1891-ben, a győri sajtóban
fogalmazták meg a bölcsőházak szükségességét is. Az egyesület 1911 július elsején nyitotta
meg gyermekotthonát. Ahogy a korabeli jelentésben áll: ,,Olyan nők gyermekei nyertek itt kora reggeltől késő estig teljes ellátást ingyen,

akiket családjuk fenntartásának gondja kenyérkeresetre hajt.”
Győrött a bölcsőde intézménye a második világháború után terjedt el. Először a nőket foglalkoztató gyárak, üzemek, később a tanács
fenntartásában. A Vagongyár első bölcsődéjének működési engedélyét Ratkó Anna népjóléti
miniszter írta alá, 1950 februárjában. A bölcsődét a gyár saját költségén üzemeltette 1972-ig

Így érkezünk el a jelenig, amikor a győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (EBI) 13 bölcsődében, 690 férőhelyen látja el a kisgyermekeket.
2012-ben a győri bölcsődéket négy központi intézmény, a Kodály, Örkény, Türr és Cuha utcai
Bölcsődék köré csoportosította a fenntartó önkormányzat. Az elmúlt évtizedben több bölcsődénk teljes vagy részleges felújításon esett át, a
Báthory utcai, a Türr István utcai, a Kiskúti úti, a
Cuha utcai és a Ménfőcsanaki Bölcsőde is megszépült. A Zöld utcai Bölcsőde a 2019/2020-as
nevelési évben esett át teljes felújításon, a Kassák Lajos utcai Bölcsőde jelenleg is felújítás alatt
áll, szeptemberben pedig megkezdődik Győrszentiváni Bölcsőde korszerűsítése is.

Készült dr. Pergel Elza Zsuzsanna, Győr Megyei Jogú Város alpolgármesterének és Bartalné dr. Tóth Györgyi,
az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatójának bölcsődék napi visszatekintése nyomán.
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ROSSZUL TUDJUK! NINCS ROKONSÁG A KÉPVISELŐ ÉS A STRATÉGIAI IGAZGATÓ KÖZÖTT

´´ A „SZABÓ CSALÁD”
NAGYRA NOTT
A GYŐR-SZOLNÁL

Az egyik Győrben is megjelenő hírportál szerint Szabó Jenő és Szabó Ákos
unokatestvérekként állnak a város legnagyobb szolgáltató cégének, a
Győr-Szolnak az élén. Az előbbi mint felügyelőbizottsági elnök, utóbbi pedig mint stratégiai igazgató szolgálja a városlakókat. Érdekelt bennünket
a városban kialakult suttogás, ezért igazán autentikus forráshoz fordultunk az igazság kiderítésének érdekében: megkérdeztük az érintetteket…
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Győr+: Mikor karácsonyoztak utoljára együtt?
Szabó Jenő: Még soha…
Szabó Ákos: Eddig egyszer sem.
Győr+: Születésnap, névnap, családi összejövetel?
Sz. J.: Soha.
Sz. Á.: Soha.

Győr+: A napokban cikkeztek róla, hogy önök
unokatestvérek. Hogy lehet az, hogy még sohasem ünnepeltek együtt?
Sz. J.: Talán azzal kezdeném, hogy apukám
Somlóvásárhelyen született. Csupán a háború
és négy év orosz hadifogság után jött Győrbe
dolgozni. Igazából nincs is rokonságom a környéken… Két unokatestvérem van, ők Pápán és
Budapesten élnek.
Sz. Á.: Az én szüleim bakonyaljaiak, Pannonhalma melletti kistelepülésekről származnak,
kétkezi, fizikai munkát végző emberek.
A szűk családból én vagyok az
egyetlen, akinek felsőfokú végzettsége van.
Győr+: Honnan kerülhetett elő
ez az ötlet, hogy önök unokatestvérek?
Sz. Á.: Ennek az egyetlen oka a nem
megfelelő tájékozódás.

Szabó Ákos

A GYŐR-SZOL
KÉT SZABÓJA
EGYETÉRT ABBAN,
NEKIK NEM A VÁROSI
SUTTOGÁSOKKAL
KELL FOGLALKOZNIUK

Sz. J.: Senki eddig nem kérdezett meg minket
arról, hogy van-e köztünk rokonság. Egyébiránt Ákost körülbelül fél éve ismertem meg
alaposabban, azelőtt csak formálisan ismertük egymást.
Győr+: Eddig egy szót sem szólt egyikük sem
arról, hogy ez nem így van. Nem zavarta a
pletyka egyiküket sem?
Sz. J.: A fiaimat rendkívül zavarta a dolog, én
azonban túltettem magam rajta, hisz akik ismernek engem, azok úgyis tudják, hogy ez nem
igaz.
Sz. Á.: Nem zavart, inkább azt mondom, hogy
kellemetlen. Csak azért terjesztenek ilyet rólunk, mert egyezik a vezetéknevünk.
A Győr-Szol két Szabója azonban tökéletesen
egyetért abban, nekik elsősorban nem a városi
suttogásokkal kell foglalkozniuk. Dolgozniuk
kell, hisz van mit tenni a városban, az idő és az
elvégzett munka eredménye pedig majd elfeledteti azokat a kijelentéseket, amelyek
pusztán a gondatlan, mondhatni nem túl
alapos cikkírói munka eredményei.
Ilyen alapon valóban szép család dolgozik a Győr-Szolnál. A jelenleg a cégnél
dolgozó 610 munkavállaló közül 23an viselik a Szabó vezetéknevet. Közülük 14-en fizikai,
8-an pedig szellemi tevékenységet folytatnak. Az állandó munkaviszonyban lévő
Szabók mellett van
egy, aki megbízásos
szerződés alapján
látja el a tevékenységét, ő cikkünk
egyik főszereplője,
Szabó Jenő.
Legalábbis
úgy tudjuk!
Mert
megkérdeztük...

Szabó Jenő
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Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet a Föld napja (április 22.),
melynek kiemelt témája maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. Azonban már nem elég egy nap, hogy
tegyünk a bolygónkért, azért folyamatosan dolgoznunk kell.

A KÖRNYEZETVÉDELEM NEM ÉR VÉGET AZ ORSZÁG HATÁRAIVAL

GONDOLKODJUNK GLOBÁLISAN,

CSELEKEDJÜNK LOKÁLISAN!
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Ács Tamás, O. Jakócs Péter

Ugyan a pandémia kicsit elvágja az embereket egymástól, mégis valahol tudatosítani
kell, hogy egy közösséghez tartozunk. Ha távol is áll tőlünk a világ túloldalán élők problémája, előbb-utóbb az kiütközhet a bőrünkön. A környezetvédelem nem ér véget az ország határaival – mutat rá Markó-Valentyik
Anna annak fontosságára, miért kell globális
keretek között gondolkodnunk, ha a jövőről
beszélünk.
Anna úgy tapasztalta, mindenkit legjobban a
saját környezete és érdeke motivál, kevesen
vannak, akik a nagy közösért feladják az egyéni
kényelmüket. Ugyanakkor rámutatott, nincs is
mindig szükség erre, hiszen helyben is sok
probléma vesz minket körül. „Ha mindenki a
saját háza tája körül megtenné a kellő lépéseket, akkor egyértelműen menetelhetne előre
a dolog” – hangsúlyozta.
Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan! Markó-Valentyik Anna szerint ugyan elcsépeltnek tűnhet, de sok kicsi tényleg sokra
mehet, így ha bennünk van a változáshoz kellő
hajlam csírája, azt hagyjuk kihajtani, merjünk
belevágni.
Anna hangsúlyozta, az egyénnek, a civileknek
is felelőssége van a környezettudatosabb élet
felé elmozdulásban, hiszen tetteikkel aktivizálják, motiválják a döntéshozókat. Nem szabad a
másikra várni, tenni kell! – nyomatékosította.
Példaként hozta fel a szemétszedő civilek
munkáját, amihez aztán sokan csatlakoztak,
mert közös a cél, ismeretlenek mozdultak meg
ugyanazért.
Mit tehetünk? Sokat. Változtassunk a szokásainkon, még akkor is, ha az megkíván tőlünk valamennyi erőfeszítést, hiszen itt kezdődik a
környezetünk felé mutatott felelősebb magatartás. Ha a változás beépül a mindennapokba,
már nem is lesz terhes.
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Markó-Valentyik Annát,
a győri Vaskakas Bábszínház művészét egy
borúsabb jövő képe ösztönözte a változtatásra, lépett és úgy döntött, folyamatosan
átáll egy új életre. Létrehozta a Zölden
Győrben oldalt, ahol szemléletformáló ötletekkel igyekszik segíteni másoknak.

A Föld Napja Alapítvány (FNA) honlapja is adhat
ötleteket az elrugaszkodáshoz. Az tanácsolják,
néha mondjunk le az autóról. Étkezzünk egészségesebben, fogyasszunk kevesebb húst, több
zöldséget, főleg hüvelyeseket, tartsunk vegán
napokat. Fogyasszunk csapvizet a palackozott
helyett, valamint az üdítők helyett is. Csak Magyarországon évente 1,2 milliárd liter ásványvíz
fogy, ez kb. 45 ezer tonnányi műanyag palackot
jelent – közölte az FNA.
Fordítsunk több figyelmet a vásárlásunkra, s az
abból keletkező hulladékunkra. Ajándékozzunk
inkább szakértelmet, élményt, de ha csomagolni

TISZTÍTS MEG EGY SZIGETET!
Győr város területén 141 szelektív hulladékgyűjtő sziget található, melyek közvetlen környezete a nem megfelelő használati
szokások miatt sokszor szemetes, koszos.
A Föld napja alkalmából április 22-én „Tisztíts meg egy szigetet!” elnevezéssel egy
közös kampányt szervezett az önkormányzat, a Győr-Szol Zrt., a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Győr+
Média Zrt. A kezdeményezésnek köszönhetően – amihez tevőleg többek között a
Győr+ Média kisebb csapata is csatlakozott
– 43 sziget lett ráncba szedve.

GYŐRBEN

KIEMELT FIGYELMET KAP
A KÖRNYEZETVÉDELEM

T

alán még soha nem mozdult ennyire
együtt a város – annak vezetése és
lakói – azért, hogy tisztább, élhetőbb
legyen környezetünk, s hogy valamit viszszaadhassunk a természetnek, aminek részesei vagyunk. Radnóti Ákos alpolgármester arról beszélt lapunknak, hogy Győr
mit s hogyan tesz a Föld napja kezdeményezés céljainak teljesüléséért.
Radnóti Ákos elmondta, dr. Dézsi Csaba
András polgármesterré választása kiemelt
figyelmet kap a környezetvédelem Győrben. Az alpolgármesteri feladatai közé is
bekerült, eddig ilyen feladattal nem volt
megbízva, valamint létrejött a környezetvédelmi bizottság, aminek munkáját a képviselők mellett szakértői tagok is segítik.
A polgármester meghirdette azt is, hogy
Győr legyen a legtisztább magyar város. Ez
önmagában egy fontos cél, de külön-külön
is több környezetvédelmet segítő döntés
született – mutatott rá Radnóti Ákos.
Az alpolgármester részletezte, kiemelt faültetési program indult el a városban, megközelíti a kétezret az elültetett fák és cserjék száma. A polgármester kezdeményezésére létrehozták a Győrkőcligetet, 2020-tól
minden Győrben született gyermek kap
egy fát, a DAC-pálya mellett már most
több mint száz fa zöldell a győrkőcökért. A
területen valamivel több mint 800 fa fér el,
s ha betelik, keresnek új helyszíneket.

is kell, azt oldjuk meg kreatívan: kendőbe, régi újságba, üvegbe. Ha tehetjük, utasítsuk vissza a
nejlonzacskót, próbálkozzunk a csomagolásmentességgel, gondoljuk át a mennyiségeket, ne
landoljon az étel a kukában. Amit lehet, komposztáljunk. Az agresszív szerek helyett váltsunk
szelídekre: a mosószóda, a szódabikarbóna, a fehérítő-folttisztító só, az ecet kiváló a célra. S ültessünk haszonnövényeket, fákat.
A mozgalom célja, hogy ráébredjünk, ne mindig másoktól várjuk a megoldást, mi magunk
is tegyünk a jobb, élhető jövőnkért és utódaink jövőjéért!

A környezetvédelmi bizottság feladata,
hogy karoljon fel minél több környezetvédelmi feladatot, ötletet, s álljon az élére –
hangsúlyozta Radnóti Ákos.
A bizottság indította el a fecskevédelmi programot is. Ez azért is fontos, mert valahol minden mindennel összefügg. A fecskék egyedszámának csökkentése az ember életére is
hatással van. Ha nem eszik meg a kártevőket, azt érezni fogjuk a bőrünkön.
Az alpolgármester közölte, a város minden
döntésében, beruházásában szerepet játszanak a környezetvédelmi szempontok. Az
új autóbuszok beszerzése is adott hozzá a

célhoz, hiszen az új járművek kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint a régi 2030 éves buszok. Ugyanígy a GyőrBike közösségi bérkerékpárrendszer és a kerékpárútfejlesztések, a parkosítás, virágosítás, a vásárcsarnok felújítása, a piac visszaköltöztetése a Dunakapu térre is azt szolgálják, élhetőbb legyen a város – sorolta az alpolgármester. Utóbbiak azért voltak fontos kezdeményezések, mert átgondoltabb fogyasztásra ösztönzik az embereket, a felesleges
túlvásárlással szemben.
Ugyan nagyobb a köztisztaság, mégis van
még mit tenni. A kulturált hulladékelhelyezéshez minden adott, a szelektív szigetek megfelelő használatával elérhető, hogy a háztartásoknak kevesebbszer kell kitolni a kukát.
A munka folytatásához azonban az alpolgármester szerint mindenki részéről felelős, tudatos gondolkodásra van szükség.
Radnóti Ákos fontosnak nevezte, hogy a
képviselők saját területeiken kezdeményeznek akciókat a környezet megtisztítására. Ezzel példát mutatnak embertársaiknak. A Föld napján Radnóti Ákos több társával vállalta, hogy Adyvárosban három
szelektív sziget környékét takarítja ki.
Az alpolgármester rámutatott, vannak megosztó témák, ahol a megszokás még nagy úr.
Ilyen például a kerti égetés kérdése: van, aki
ragaszkodik a megszokott módszerekhez,
de van, aki nyitott az új lehetőségekre, s
azért, hogy a környezettudatosabb lehetőséget válassza, még tenni is hajlandó. Közösségi célok vannak, a szemléleten változtatni kell – hangsúlyozta.
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Újabb elem került be a polgármesteri hivatal „periódusrendszerébe,” a Városstratégiai és Településfejlesztési Főosztály, melynek vezetésére Varga Ferencet nevezte ki dr. Dézsi Csaba András polgármester. A főosztályvezetőnek kiemelt szerepe lesz az új kulturális negyed előkészítésében, megvalósításában. A Dézsi
professzor által megálmodott negyed projektje igényli, hogy legyen egy olyan vezető, aki elsősorban ezzel
a nagyszabású tervvel, az ehhez kapcsolódó feladatok összehangolásával foglalkozik. Emellett összefogja
a Főépítészi és a Városfejlesztési, Városüzemeltetési Osztályok tevékenységét is.

VARGA FERENC FŐOSZTÁLYVEZETŐ FEJÉBEN SOK MEGOLDÓKÉPLET VAN

A KULTURÁLIS VÁROSNEGYED GYŐR

MARADANDÓ ÉRTÉKE LESZ
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Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

„Édesapám három-négy malmot is felújított, beüzemelt a háború után Beleden és környékén.
Szolgálati lakásban lakott a család, apám úgy
döntött, építkezni kellene, de akkor már egy
olyan településen, mely nagyobb lehetőséget
nyújt a három gyereknek. Így esett a választása
Győrre, amikor idejöttünk, felvitt bennünket az
Elevátor tetejére, s azt mondta: látjátok, ez egy
nagy város. Amikor Moszkvában diplomát szereztem, meghívtam őt is a diplomaosztóra, s a
tévétorony tetején forgó étteremben láttam
vendégül. Látod, ez még nagyobb város, mondtam neki. Tanultam, dolgoztam a világ több országában s rengeteg magyar településen, sokat
voltam távol, most visszatértem Győrbe – indítja
a beszélgetést Varga Ferenc.

A városstratégiai és településfejlesztési főosztályvezető a Hildben érettségizett, szerette az ott tanult szakmát, egész éjszaka szívesen rajzolta a terveket – ahogy fogalmaz:
„sokszor már az orrommal, mert a szemem
elromlott a rajzolásban, s közel kellett hajolnom a papírhoz” –, viszont oroszból meg
akarták
buktatni.
Egy hét alatt szó
szerint megtanulta
az egész könyvet,
igaz, teljes mértékben csak moszkvai
tanulmányai során
értette meg a tartalmát, viszont átengedték. Elégtételt
azzal vett, hogy ebből a nyelvből jelessel szerzett felsőfokú végzettséget.

sának következtében a szlovákok elterelték
a folyót, nem nyertük meg a hágai pert, elveszett a beépített magyar pénz, a nekünk járó
áramból pedig nem kapunk. Neki személyes
előnye a máshol meg nem szerezhető speciális tapasztalat volt, s az, hogy lengyel munkásai hatására megtanult lengyelül.
Munkaadója a privatizáció
során
francia kézbe került, s látta, hogy
orosz-, meg időközben megszerzett német-, illetve
lengyeltudásával
nem sokra megy,
az angolt viszont a
franciák is értik.
Ezért aztán fizetetlen szabadságot vett ki, s három
hónapra elment
Ausztráliába angolul tanulni. Elsősorban azért oda,
mert Ausztráliában heti húsz órára munkavállalási engedélyt kapott, s hétvégéken a Hiltonban
mosogatott.

TANULTAM,
DOLGOZTAM A VILÁG
TÖBB ORSZÁGÁBAN
S RENGETEG MAGYAR
TELEPÜLÉSEN,
SOKAT VOLTAM TÁVOL,
MOST VISSZATÉRTEM
GYŐRBE

Moszkvába Kijevben
tanuló bátyja tanácsára jelentkezett,
mindenből ötösre
felvételizett, az orosz nyelvre nullást kapott.
,,Hogyan akar maga a Szovjetunióban tanulni,
ha nem beszéli a nyelvet?” – képedt el a felvételiztető bizottság elnöke.
„Hidat sem tudok építeni, azért megyek
Moszkvába, hogy megtanuljam” – vágta ki magát a jelölt, és addig győzködte a tanárokat,
amíg felvették. Az egyetemi képzés előtt hét
héten át tanultak Harkovban a külföldi diákok
oroszul, „azt hittem, megzakkanok, amíg a többiek csajoztak, én még a női biciklire sem mertem ránézni, csak görnyedtem a tankönyv felett, de behoztam a hátrányomat.”

Moszkvában ismerte meg Szegeden tanuló
feleségét, aki orosz szakos egyetemista hallgatóként fél évet töltött ott. A kurzus végén
a hídépítő hallgatónak maradt még két éve
hátra, úgy köszönt el a hazatérő lánytól, hogy
szép kaland volt, de nincs az a friss kapcsolat, ami kibír két esztendő távollétet. Két hét
múlva azonban már bejelentés nélkül utánautazott a csongrádi városba, s ettől kezdve
kibontakozott a szerelem. Varga Ferenc legalább háromhetenként hazarepült hozzá
Moszkvából.
A diploma után összeházasodtak, Varga Ferenc 1984-től hídépítő, az első két évet Szeged környékén töltötte, 1986-tól Győrben
dolgozott a Hídépítő Vállalat munkatársaként. Többek között az autópálya Rába-hídját, a vadátjárókat építette, a dunakiliti duzzasztóműnél pedig beosztott építésvezetőként dolgozott. A hajózsilip megépítéséhez
ugyanis speciális hídépítői tudásra volt szükség. Sajnálja, hogy a duzzasztómű ipari műemlék lett, s a vízlépcsőszerződés felbontá-

A franciák is felfigyeltek erre a nagy tudásvágyú, mozgékony fiatalemberre, s mivel egy angol céggel Bristolban akartak hidat építeni, fél
évre odaküldték szakmai gyakorlatra, ami gyakorlatilag munkát jelentett. Erre az angolok is
azonnal rájöttek és hazatoloncolták. A három
hónap alatt, amíg a munkaadó megszerezte a
munkavállalási engedélyt, itthon folytatta az
intenzív nyelvtanulást. Bristolba a nyári hónapokra az egész családot kihívta magához.
Később Horvátországban három évig nagyszabású
kikötőfelújításon dolgozott – ott megtanult horvátul –, Boszniában hidakat újított fel, s mivel a cég
idehaza kevés hídépítői feladatot kapott, Magyarország sok településén tisztítóművet, szennyvíztelepet épített, ívóvízhálózatot fejlesztett. Rálátott
a városok infrastrukturális helyzetére, megismerte
szerkezetüket, kihasznált és kihasználatlan lehetőségeiket, jövőképüket, stratégiai elképzeléseiket,
vagy azok teljes hiányát. Elege lett a hazai piacgazdaság vadhajtásaiból, a távollétből, nagy reményekkel visszatért tehát Győrbe, s elvállalta a polgármester felkérését: „Az új kulturális városnegyed
Győr meghatározó, maradandó, nagyszabású értéke lesz – ígéri. – A polgármester úr számára nagyon fontos ez a beruházás, hiszen arról van szó,
sikerül-e a belváros eredetien szép, fontos kulturális részévé építeni a rozsdaövezetet, vagy végignézzük pusztulását, teljes elértéktelenedését.”
Rengeteg megoldóképlet van a fejemben –
mondja, de részleteket még nem árul el. Az elképzeléseket rövidesen dr. Dézsi Csaba András
ismerteti a győriekkel.
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Javában zajlik a Rómer Ház, valamint a hozzá kapcsolódó Nefelejcs
köz felújítása. A megújuló, hangulatos tér a győriek, a fiatalok találkozási pontja, a „rómeres” események mellett a múzeumi programok fontos helyszíne is lesz.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A BELVÁROS ÚJABB ÉKKŐVEL GAZDAGODIK
A PROGRAMOK A RÉGI-ÚJ ÉRTÉKEKET KÖVETIK

A

Rómer Ház fontos alternatív művészeti
központ a barokk belvárosban, a járvány
miatti azonban üresen maradt, így lehetőség nyílt a felújítására. „A Rómer Ház közel áll
a szívemhez, a választásokon ott hangzott el
Lovasi András ikonikus mondta, ami érzelmileg
megérintett. „Ha a Fidesz minden jelöltje olyan
lenne, mint Dézsi Csaba András, akkor én Fideszszavazó lennék” – idézte fel a polgármester.
Fontos, hogy kültérrel bővül a ház, amely öszszenyitható a beltérrel, és így jóval nagyobb
befogadó képességű lesz, és jobban lehet majd
az időjáráshoz alkalmazkodni a programok tekintetében. „A koncertszervezők listáján mintegy harminc zenekar neve szerepel, akiket
Győrbe várunk, a programokkal minden réteget
meg kívánunk szólítani. Én már bármilyen eseményre elmennék, amit nézni, hallgatni lehet”

– hangsúlyozta a polgármester. Emlékeztetett
a tavalyi nagy sikerű Első Győri BaRock Zenebona rendezvényre, ahol egy nap, egy időpontban 13 helyszínen 13 zenekar – a magyar rockzene sztárjai – győri előzenekarokkal léptek fel.
A Rómer Ház megújulási munkálatai március
elején kezdődtek, teljesen felújítják a villamos
hálózatot, korszerű szellőztetési rendszert építenek ki, megoldják a szennyvízelvezetést és
kamerarendszert telepítenek. A modern hang-,
fény-, színpad- és vizuáltechnikának köszönhetően a korábbinál sokkal jobb koncert- és
moziélményt ígérnek. Az átalakítást, a festést
követően a belső tér funkciói megmaradnak.
„A Rómer Ház a megújulása után is azt a színvonalat szeretné képviselni, amit megszokhattak a győriek, a programstruktúrán nem változ-

tatunk. Könnyűzenei koncertek, színházi előadások, filmvetítések, dizájn workshopok várják majd a látogatókat. Gőzerővel szervezzük a
nyitás utáni programokat – erről Takács Krisztián, a terület önkormányzati képviselője beszélt lapunknak.
A Nefelejcs közben a közműcserék után 863
négyzetméteren kicserélik a burkolatot úgy,
hogy egy szintbe hozzák a teret, így lehetővé
válik a Magyar Ispita épületének akadálymentes megközelítése is. A köz rendezvénytérként
funkcionál a jövőben, mobil színpaddal. A Rómer Ház mellett teraszt, „kerthelyiséget” alakítanak ki, ahol hangulatos környezetben egy
pohár ital mellett lehet elbeszélgetni.
„A teret egy újabb belvárosi találkozási ponttá
szeretnénk tenni, megtölteni élettel, kultúrával” – hangsúlyozta Takács Krisztián. „Nyár
esti koncertekkel, filmvetítésekkel, olyan programokkal várjuk az érdeklődőket, amelyek érdeklik a győrieket” – ígérte.
„Továbbvisszük a ház régi értékeit, megőrizzük
azokat, de újdonságokkal is készülünk” – erre
már Csurák Erzsébet, a Rómer Ház vezetője hívta
fel a figyelmet. A várható júniusi nyitásra hangulatos programokat terveznek. Elindul a kertmozi,
ahol elsőként az idén húszéves Moszkva tér című
filmet vetítik majd, a mozi után a nézők a film alkotóival találkozhatnak. Ősszel pedig a Vadlovak
– Hortobágyi mese című természetfilmet tűzik
műsorra. Szintén ősszel indulhat újra a Rómer
JazzKlub, olyan fellépőkkel, mint a Nagy János
Trió, a Lukács Miklós – Cimbiózis Trió, vagy a
Mash – Dés László és Mahan Mirarab Duó. Folytatódnak a Szerdák elnevezésű estek, ahol a kísérletező, az underground programok kapnak teret. Újdonságként említette Csurák Erzsébet a
Pódium Pince elnevezésű programsorozat elindítását, tematikus kisszínházi előadásokkal,
workshopokkal, tréningekkel.
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A városházán bemutatták azokat a típuskeresztmetszeteket, amik a győri fejlesztések során megvalósuló
utcák minimumkövetelményeit fogalmazzák meg. A típustervek minden olyan információt tartalmaznak,
amiket egy ingatlanfejlesztőnek figyelembe kell vennie egy új közterület kialakítása során.

MILYEN LEGYEN A GYŐRI UTCA?
TÍPUSTERVEK KÉSZÜLTEK A JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEKHEZ

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„Polgármesterként szembesültem azzal, hogy
az épülő lakóterületek fejlesztői bizonyos esetekben a profit maximalizálása érdekében
olyan zsúfolt területeket hoztak létre, ahonnan
számos szükséges funkció kiépítése elmaradt,
emiatt élhetetlen utcák jöttek létre. Sok helyen
nem épült például járda, vagy nincs parkolási
lehetőség. A beköltöző lakók pedig az önkormányzatnál jelentkeznek a problémával” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba András. A polgármester kifejtette, mindezt kiküszöbölendő
kérte fel az Útkezelő Szervezetet azoknak a típusterveknek a kidolgozására, amelyek biztosítják, hogy az utcák megfelelő módon épüljenek ki a jövőben. Mint mondta, tudatos várostervezésre van szükség, és ennek fontos része, hogy az új fejlesztésű lakóterületek élhetőek legyenek és a lakókat szolgálják. Hozzátette, több építési övezetre is változtatási tilalom van érvényben, s az új feltételrendszer
biztosítja majd, hogy megfelelő kialakítású lakóterületek jöjjenek létre.
„A típustervek minden olyan információt tartalmaznak, amiket egy ingatlanfejlesztőnek figyelembe kell vennie egy új közterület kialakítása során. Ilyen technikai követelmény például
a zárt csapadékvíz-elvezetés, a közvilágítás, a
minimum 1,5 méter széles járda, illetve a parkolás megoldása is” – fogalmazott Prédl Antal,
az Útkezelő Szervezet vezetője. A szakember a
városházán bemutatta a 12, 14, 16 és 18 méter szélességű utcakeresztmetszeteket, ame-

lyekből több verzió is készült, az adott helyszín
adottságaitól függően. A legkisebb, 12 méteres
szélesség az átmenő forgalom nélküli, vagy
zsákutca jellegű lakóutca esetében tartalmazza
a minimumkövetelményeket, míg a 18 méteres
szélességűek már a társasházas, magas beépítési intenzitású területekre tartalmazzák a feltételeket. A minták között van, amely a bejárók
mellett biztosít megállási lehetőséget, van
olyan, amely párhuzamos, és olyan is, amely az
útra merőleges parkolási kialakításokat tartalmaz. Közös viszont bennük, hogy a gyalogos

közlekedés, a megállás, a kerékpáros közlekedés, illetve a megfelelő csapadékvíz-elvezetés
mindegyik esetében biztosított, sőt növény és
fasor telepítésére alkalmas zöldsávokat is magukban foglalnak.
Mint elhangzott, az új lakóterületek kialakításánál azoknak az érdekeit kell figyelembe venni, akik ott fognak élni, ezt segíti a város az utcakeresztmetszetek meghatározásával, amelyek közül mindig a legmegfelelőbbet ajánlják
majd a fejlesztőnek.
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Nálunk szólalt meg a vaskakas, Győrben pezsgett először a fröccs, mi őrizzük Szent László koponyacsontját,
hogy csak néhányat említsünk a városunkkal kapcsolatos történetek közül. Rovatunkban Győrhöz kötődő
legendákat, érdekességeket villantunk fel.

FÉRFIRUHÁBAN HARCOLT

´´
MÁRIA FOHADNAGY
GYŐR 750: TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: illusztráció

I

gazi filmbe illő történet Lebstück Máriáé, akinek kalandos
életútjáról Huszka Jenő és Szilágyi László írt operettet
Mária főhadnagy címmel. Lebstück Mária 1830-ban Zágrábban született, s rokonságban állt Jelasics horvát bánnal.
1848-ban, a bécsi forradalom kitörésekor férfiruhát öltött,
és Lebstück Károly néven küzdött. A forradalom leverése
után szökött Magyarországra, ahol szintén férfinak álcázta
magát, és úgy vett részt a harcokban. A kápolnai csatában
megsebesült, de helytállásáért kitüntették, és nőként, álruhában a főhadnagyságig vitte. Főhadnagyként szeretett bele Jónák József tüzértisztbe is, aki még a csatamezőn el is
vette őt feleségül. A szabadságharc bukása után azonban
mindketten fogságba kerültek, közös gyermeküket Mária az
aradi várbörtönben hozta világra.
Lebstück Mária a család közbenjárására kiszabadult, de
férje börtönben maradt, házasságukat felbontották. Győrbe 1851-ben költözött, és itt találkozott újra Pasche Gyula
festővel, akivel egykor együtt szolgált. Összeházasodtak,
Győrben telepedtek le, és városunkban 17 esztendőt töltöttek. 1870-től a fővárosban élt, szegény sorban. Őrizte
a szabadságharc emlékét, és minden év március 15-én
egyenruhát öltött.
Élete történetét halála előtt nem sokkal a győri díszpolgárok
sorában is szereplő Jókai Mórnak mesélte el. Emlékét ma
Huszka Jenő és Szilágyi László „Mária főhadnagy” című operettje, Győr-Révfaluban pedig utcanév is őrzi.
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´´ PÁLYÁN
KARA ÁKOS: EMELKEDO
A GYŐRI EGYETEM

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Tudjon meg mindent

AZ ÉPÍTŐIPARI
jogszabályváltozásokról!
Online kerekasztalbeszélgetés
2021. április 28. (szerda) 10 óra

Ú

jabb fejlesztések indulhatnak heteken
belül, jelentősen nőtt az egyetemre
jelentkezők száma, előrelépés történt
a nemzetközi rangsorokban. Így lehet összefoglalni azokat az információkat, amelyeket
Kara Ákos győri országgyűlési képviselő osztott meg hetilapunkkal.
A tanulmányi épületek, laborok, igazgatási
épület felújítását követően néhány héten belül az energetikai fejlesztések következő szakasza kezdődhet meg a Széchenyi István
Egyetemen. Az egyik Liszt Ferenc utcai épület és a jogi kar épülete újulhat meg. Kara
Ákos azt is hozzátette: „az egyetemre jelentkezők száma is jelentősen megnőtt. 19 szá-

zalékkal többen felvételiztek idén, mint az elmúlt évben, ami országos összevetésben is
nagyon szép eredmény”.
Jó hír tehát, hogy az évek óta tartó folyamatos
és átgondolt intézményfejlesztés és az egyetemen zajló tudományos és szakmai munka egyre több eredményt hoz. Kara Ákos emlékeztetett arra is, hogy új, modern kollégium épült
nemrégiben, újabb és újabb kutatási projektek
indulnak, rendkívül széles körű az egyetem vállalati kapcsolatrendszere és ezek mind-mind
döntő hatással vannak a felvételiző fiatalok intézményválasztásánál. „Győr pedig továbbra is
a legvonzóbb vidéki városok között van” – tette
hozzá az országgyűlési képviselő.

HÍREK RÖVIDEN / HÍREK RÖVIDEN / HÍREK RÖVIDEN
Vonattal A BAKONYBA

S

űrített menetrendet vezettek be április 11től a Győr–Veszprém vasútvonalon, a két
város között kétóránként követik egymást a
szerelvények. Ez turisztikailag hatalmas fejlődést jelent, sőt ezen a vasútvonalon tavaly december óta a korábbinál modernebb és kényelmesebb szerelvények közlekednek fotelszerű
elrendezésű ülésekkel, ráadásul a férőhelyek is
jobban kihasználhatóak. További jó hír, hogy egy
kivételével minden vonatban kerékpárszállító
kocsi található. A vasútvonalon egyébként regionális díjszabás van érvényben, ami huszonöt
százalékkal kedvezőbb a szokásos helyközi díjszabásnál, és minden utazási kedvezményre is
érvényes. Jegy- és bérletértékesítés Győr és
Veszprém állomásokon, illetve korlátozott nyitva tartással Bakonyszentlászlón biztosított.

Az idei év számos jog
szabályváltozást ho
zott az építőiparba.
Az új szabályok ér
telmezéséhez ad
segítséget az iparág
vállalkozásainak a
GyőrMosonSopron
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Ipari Tagozatának Építőipari
Szakmai Osztálya által szervezett online fó
rum, Varga Szabolcs tagozati alelnök téma
vezetésével.

AKTIVITÁSOK
A HR-FRONTRÓL
Online HR Fórum
2021. április 29. (csütörtök) 9–12.30
Az online HR Fórum fó
kuszában a koronaví
rusjárványt követő
nehézségek
és
megoldások lesz
nek. Dr. Konczosné
Prof. Dr. Szombathe
lyi Márta, a Széchenyi
István Egyetem tanára,
a GYMSMKIK HR Klub vezetőjének köszöntője
után előadások, pódiumbeszélgetések és
workshop keretében osztják meg egymással
a jó gyakorlatokat és az aktuális szakmai infor
mációkat a vállalkozások.
A rendezvényeneken való részvétel díjmentes,
de regisztrációhoz kötött:

gymsmkik.hu/rendezvenyek

@gymskik

#gymskik

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
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JÁRDAFELÚJÍTÁS: SOK KICSI SOKRA MEGY
A Covid-járvánnyal sújtott 2021-es évben a kisebb, de fontos beruházásokra összpontosít a Győri Útkezelő. Jó példa erre a szervezet legutóbbi
fejlesztése, ami két és fél millió forintból valósult meg Adyvárosban.

Lakossági igény volt és a körzet képviselője is jelezte, hogy a Szigethy Attila út–Kodály
Zoltán utca sarkához közeli buszmegálló burkolatát tönkretette az elmúlt években végzett sózás. Ezt cserélték ki a szakemberek a közelmúltban, így már komfortos körülmények között várakozhatnak az utasok. „Jogos igény volt a buszmegálló burkolatának cseréje, és ha már itt jártunk, egyúttal a közeli, a gyalogosok által kitaposott úton is kiépítettük a járdát” – mondta a Győr Plusznak Máthé-Tóth Péter. „Közel 20 méter hosszú
és másfél méter széles járdát alakítottunk ki és a vízelvezetést is megoldottuk. A két fejlesztésre összesen közel 2 és fél millió forintot költöttünk és mintegy 15 tonna aszfaltot
használtunk fel a munkálatok során” – tette hozzá az útkezelő szóvivője. A következő
időszakban több más, aprónak tűnő, de fontos felújítást végez majd az Útkezelő Szervezet, csupa olyan beavatkozásokat, amelyek a lakossági igényekre reagálnak.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Szlovákiában, így Dunaszerdahelyen is a javuló adatok lehetővé teszik a fokozatos nyitást, és egyre több enyhítést vezetnek be.
Több hónap után visszatértek a gyerekek az
óvodába és az alapiskolába is. Április 18-án
a koronavírus áldozataira emlékeztek Erfurtban és Sindelfingenben is. A városokban kihelyezték a gyász zászlóit és megszólaltak a
templomok harangjai. Colmarban a Rotary
segít a munkakeresőknek. Eddig összesen
450 álláshelyet gyűjtöttek össze, amelyek
betölthetők különböző szakmákban. Szerdán
tartották Ingolstadtban a Tartományi Kertészeti Kiállítás hivatalos megnyitóját, amelybe
a koronavírus miatt a nézők csak online módon tudtak bekapcsolódni. A 33 focipálya
méretű területet a látogatók számára jövő
héten pénteken nyitják meg.
Brassóban még jelen van a tél, az önkormányzat fontolgatja, hogy a síszezont e hónap végéig meghosszabbítja a pályák tech-
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nikai állapota és a Covid-adatok alakulásának
fényében.
Kuopióban viszont már tavaszodik, a Vilkku
városi kerékpárrendszer harmadik szezonja
április 26-án indul. Városszerte összesen 35
kerékpárállomás van, melynek bővítését tervezik. Nyizsnyij Novgorodban is folynak a tavaszi munkák, tisztítják az utakat, és javítják
a tél során kialakult kátyúkat. Nof Hagalil
részt vesz abban a nemzeti kampányban,
amelynek keretében kiváló tartalékosok képeit helyezik el óriásplakátokon, óriáskivetítőkön, köszönetet mondva a tartalékosoknak
a nemzet biztonságáért folytatott munkájukért. A koronavíruson túl is fontos az egészség, Poznan programot indít a csontritkulás
ellen. A cél, hogy az érintettek könnyebben
jussanak tesztelési lehetőséghez, így korai
stádiumban felismerhető legyen a betegség.
Kínai testvérvárosunkban pénteken nyílik
meg az első Wuhan Nemzetközi Expo.

Több mint húsz éve operatőr, és részese a győri média változó körforgásának. Szerkesztőként kezdett,
de jobban megfogta a televíziózás
képi világa. Háromgyermekes családapa, aki a megoldások embere.

ÖNÖKHÖZ

TAMÁS,

AKIT LEPALIZTAK

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A

’90-es években, amikor győri tévésként elindult pályafutása, kollégái gyorsan felülírták a nevét. Így Jávorszky Tamásból az egykori színészlegendára, Jávor Pálra utalva egyszerűen csak Pali lett. A televíziózás beszippantotta,
és azóta is fogva tartja. Hosszú éveken át dolgozott egy országos csatornának, teljesítve a budapesti szerkesztők megvalósíthatatlannak tűnő ötleteit. De számára nem volt és ma sincs lehetetlen. Ezt megtanulta Bakács Lacitól, akivel sokáig
egy igazi csapatot alkottak és szinte nem volt a
megyében olyan apró település, ahol ne forgattak
volna. Számára azonban a szakma mellett a család jelenti az életet. Nem felejtem el, amikor egy
isten háta mögötti helyre forgatásra tartottunk és
lelkesen csak annyit mondott: jön a harmadik.
Mert két lány és egy fiú édesapja, nekik pedig lenyűgöző családi környezetet teremtett. Mindent
megszerel, megbütyköl, ha kell, szigetel, kocsibeállót vagy éppen kerítést épít. Igazi hobbikertész,
és a konyhában sem rest nekiállni megsütni egy
almás pitét. Két nagy szerelme van, felesége és
egy közel 41 éves autócsoda. A számára nagybetűs G-Mercit állandóan csinosítgatja, amit még
sok-sok éven át szeretne használni. Paliról tudni
kell azt is, hogy örök optimista és nála tökéletesen
működik Ockham borotvája, vagyis két lehetőség
közül mindig az egyszerűbb megoldás a legjobb.

Kérlek,

add nekünk az

1%-odat!

18530021-1-08
2021. április 23.
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Fotó: Anyanyelvápolók Szövetsége

A korábbi évek egyik kárpátaljai csapata

A Szép magyar beszéd verseny online döntőjén idén is részt vett a kárpátaljai diákok csapata. A szervezővel
és az egyik felkészítő tanárral, Katona-Mironova Bertával, a nagydobronyi középiskola igazgatójával
beszélgettünk.

ERKÖLCSI TÖBBLETET, HITET AD A VERSENY

A SZÓ MARADJON MINDENHATÓ

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Katona-Mironova Berta

Hányadik éve versenyeznek és miért fontos a
kárpátaljaiaknak, hogy jelen legyenek?
Én 2003-tól veszek részt a győri versenyen, a
területi fordulót is azóta szervezem a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség irányításával
és támogatásával. De évekkel előtte is jelen
volt már régiónk a versenyen, a kapcsolatot
Szántó Edit magyartanár közreműködésével
indították el, aki jelenleg is társam a munkában.
Ez a rendezvény országos pódium, de értékeiben
jóval túlmutat azon: összmagyar értekezés a
szépről, az igazi értékekről s a gondolat erejéről.
Itt szép verseng a széppel, nemes a nemessel. S
e nemes versengés anyanyelvünkért van. Biztatást, erőt, új energiát ad. A szülő valahogy kicsit
mindig másképp tekint legkisebb csemetéjére,
jobban kényezteti, több figyelmet szentel neki –
anyaországunk legkisebb gyermeke pedig mi vagyunk, Kárpátalja. Nagyon jóleső érzés, hogy
bennünket Győrben mindig kimondhatatlan,
szívből jövő igazi szeretettel fogadnak. Úgy érezzük, hogy itthonról hazamegyünk a meghitt szülői hajlékba. Számunkra ez nagyon sokat jelent:
megerősít abban, hogy egy családhoz tartozunk,
fontosak vagyunk annak ellenére, hogy valamikor valakik elszakítottak egymástól, de a köteléket mégsem sikerült széttépni. A részvétel erőforrást és reményt jelent napjaink zűrzavaros,
értéket kereső világában. Sajnos a járványhelyzet
immár két éve megszakítja a találkozás örömét,
így csak a virtuális térben lehetünk együtt.
A felkészülés során tanultakat hogyan tudják a
gyerekek hasznosítani a mindennapi életben?
Tanulóink nemcsak tárgyi tudással, magabiz-
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tossággal gyarapodnak, bár ez is nagyon fontos. Ennél sokkal többet jelent az a lelki többlettartalom, mellyel gazdagodnak. A szép szó
hangoztatásának erejével értékeinket tartjuk
magunk fölé, s ez egyfajta üzenet is: igenis,
küzdelemben állunk nyelvünk lekicsinylése,
másodrendűvé minősítése, elnyomatása és
sokak általi megaláztatásával szemben.
Szép magyar beszéd a verseny címe. Milyen az
igazán szép magyar beszéd?
A verseny címe nagyon találó, minden benne
van: technika, forma, tartalom. A szép beszéd legyen technikailag jól kivitelezett, mindemellett
természetes, igaz, hiteles. Az is igaz, hogy a szív,
a lélek is elengedhetetlen a szép magyar beszédhez. A beszédtechnika és a tartalom is lényeges.
Technikailag fontos, hogy tartsuk be a köznyelvi
normákat, a hangtani törvényeket, a hangsúlyozási szabályokat, de a mélyebb jelentés ennél
sokkal több. A mindennapokban és a versenyekre való felkészüléskor meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy nem szabad, nem engedhetjük,
hogy a szavak elveszítsék erejüket és ezáltal hitelüket. A szó maradjon mindenható, de ehhez
olyan emberekké kell válnunk, akik mindig megtartják ígéretüket és a szóból tett lesz.
Milyen veszélyeknek van kitéve anyanyelvünk?
Manapság sokat foglalkozunk azzal, hogy jól
használjuk-e anyanyelvünket napjaink tömegkommunikációs dzsungelében. Az internet, az
okostelefonok és a közösségi média térhódításával a posztolás, kommentelés, blogolás mindennapjaink természetes velejárója lett. Ez
magával hozza az idegen, főleg angol kifejezések mind gyakoribb használatát, az igénytelen
fogalmazást, a nyelvi normák mellőzését. Egyfajta nyelvi romlásnak tesszük így ki anyanyel-

vünket, s a következő nemzedék igényesség
terén sokkal szegényebbé válik.
Kárpátalján más veszély is leselkedik az anyanyelvre. Napjainkban a hatalmi törekvések arra
irányulnak, hogy asszimilálják a kisebbségeket,
beolvasszák egy nagy közösségbe, ahol megszűnik a kisebbségi identitás. De mi szívügyünknek
tekintjük az őseink által ránk hagyott mécs fényének őrzését, táplálását, megmaradásunkba vetett hitünk megerősítését. Anyanyelvi versenyeink is ezt az ügyet szolgálják. E versengés esztétikai, emberi, erkölcsi többletet, hitet és erőt ad,
hogy egyenesen állva, meghajlás nélkül, töretlenül bírjuk e kor ránk zúduló terheit, viszontagságait. Az a feladatunk, hogy a magyar nyelv megőrzésére, használatára, rangosítására buzdítsuk
a kárpátaljai fiatalságot, hogy nyelvünknek ne
omladozó romjait hagyjuk örökségül utódainknak. Mert a magyar nyelv csak és akkor marad
fenn Kárpátalján, ha mi nem hagyjuk el.

Három hagyományos, a CsoKISfröccs, a lá:gom és a Győri Speciál,
valamint két „mentes”, a Győri virgonc és a Nekünk Győr cukrászkülönlegesség vannak még versenyben az önkormányzat által meghirdetett, „Győr 750 Születésnapi torta” elnevezésű pályázaton. A
felhívásra nyolcan jelentkeztek, tíz „édes költeménnyel”.

´´ SZÜLINAPI TORTÁJA?
MELYIK LESZ GYOR

CSOKISFRÖCCS, GYŐRI SPECIÁL VAGY LÁ:GOM?

MŰANYAG ABLAK, AJTÓ
REDŐNY, RELUXA
SZÚNYOGHÁLÓ
RÖVID HATÁRIDŐ
KIZÁRÓLAG NÉMET ALAPANYAG

INGYENES
FELMÉRÉS
TERVEZÉS

BONTÁS
BEÉPÍTÉS
TANÁCSADÁS

GYÁRTÓI ÁRAK
MEGRENDELÉS, BEMUTATÓTEREM:
ETO Park Gyôr, Nagysándor J. u. 31.
Tel.: 06-70/773-0688
E-mail: sagaablak@gmail.com
www.saga-ablak.hu
hétfôtôl péntekig: 9.30—16.30
szombaton: egyeztetés alapján
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

pályázatra győri székhelyű cukrászműhelyek, cukrászdák és egyéb vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások és egyéni vállalkozók jelentkezhettek. Legfeljebb 2 darab – 1 hagyományos és
1 mentes alapanyagokból készülő –, lehetőleg magyaros ízvilággal, a jubileummal vagy
Győrrel összefüggésbe hozható tortával lehetett nevezni. További feltétel volt, hogy a
sütemény saját recept alapján készüljön,
mellyel más pályázaton mostanáig nem vettek részt, valamint amelyet korábban még
nem kóstolhattak a győriek.
A járványügyi korlátozások miatt a szerdai
előzsűrizésen csak a zsűri tagjai vehettek
részt: Csay Renáta hússzoros világbajnok
maratoni kajakos, Jankó Ernő, a Rábakész

Kft. ügyvezetője, Sztaracsek Ádám cukrász,
a Magyarország Tortája verseny nyertese,
Bognár Éva, a Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum oktatásvezetője, valamint Tifinger Tibor, az ötletgazda.
Az anonim értékelésnél a legtöbb pontot a
torta ízvilága érte, de nézték a küllemét, a
technológiát, amivel készült, a praktikumot,
az ár–érték arányát, az állagát, a textúráját,
a kreativitását és a Győrhöz való kötődését.
Ezen kritériumok mentén jutott a döntőbe a
Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft., a Habosédesek és kávé, valamint a Pálffy Cukrászat
tortakölteménye. A mentes torták közül a
Habos-édesek és kávé és az Erika Pékség
süteménye van versenyben.
A végső megmérettetésre május 4-én 12
órakor a győri városházán, sajtótájékoztatóval egybekötve kerül sor.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyeket hirdet:

• TAKARÍTÓ •
• GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •
ADMINISZTRÁTOR •

HÍREK RÖVIDEN / HÍREK RÖVIDEN / HÍREK RÖVIDEN

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
munkakörökben.

Együtt egymásért A BALETTOSOK

A

Győri Balett felhívására nyolc vidéki balettegyüttes fogott össze „Együtt, egymásért!” jelszóval.
A kezdeményezés célja, hogy közös platformokon mutatkozzanak meg és hívják fel a figyelmet
a szenvedélyükre, a művészetükre és életükre, a táncra. Április 26-án egy közös videókollázsban mutatkoznak be a társulatok, melyben minden együttes megmutat magából egy olyan darabot, ami őt
egyedivé teszi, amit ő a táncról gondol, s amitől olyan színes a hazai táncművészet.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu
Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu
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Csonka Lili hobbija az önkénteskedés, élete a sport. A húszéves győri lány napi szinten úszik, fut, kerékpározik, hét nyelven beszél és sportmenedzsernek tanul a dániai UCN egyetemen.

AZ EYOF-ON VÁLASZTOTT HIVATÁST

VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOKSÁGOK ÖNKÉNTESE A GYŐRI LÁNY
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Sport iránti rajongásodat valószínűleg testnevelő tanár szüleidtől örökölted, akik kiskorodtól a mozgáshoz szoktattak. Úszol, futsz és
kerékpározol, mégsem űzöd egyik sportágat
sem versenyszerűen. Miért?
A sport az életem, az úszás, a futás és a kerékpározás mellett imádok táncolni, konditeremben
edzeni. Ennek ellenére sosem gondoltam arra,
hogy versenyzőként vegyek részt a sportban.
Mikor kezdtél önkénteskedni?
A 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon voltam először önkéntes, ahol életem
legszebb hetét töltöttem el, rengeteg tapasztalattal és szép élményekkel gazdagodtam, máig
tartó barátságokat kötöttem. Kedvenc sportágam, az úszás területén volt szerencsém dolgozni, ahol főként a call room-ban segédkeztem.
Az EYOF volt az az esemény, ahol eldöntöttem,
hogy a sport világában szeretnék dolgozni.
Az elmúlt években milyen sporteseményeken
vettél részt önkéntesként és mi volt a feladatod?
Négy éve szinte az összes nagyobb hazai és
győri sporteseményen részt vettem – úszás,
atlétika, kajak-kenu, vízilabda, judo, torna, labdarúgás –, többek között 2018-ban a junior
kajak-kenu Eb-n, 2019-ben pedig U20-as atlétika Eb-n is önkénteskedtem. Feladatom a
szervezőkkel vagy a versenyzőkkel való kommunikáció volt, s így használhattam a nyelvtudásomat, ugyanis folyékonyan beszélek angolul, németül, olaszul, spanyolul, franciául, alapszinten portugálul és dánul, s jelenleg az oroszt
tanulom. Atlétikából pedig bíró is vagyok.
Találkoztál számodra meghatározó sportolókkal?
Az úszók közül beszéltem többek között Milák
Kristóffal, Rasovszky Kristóffal, Federica Pellegrinivel, Chad le Clossal, de más híres sportolókkal is találkoztam. Számomra ezek az élmények meghatározó szerepet töltenek be az
életemben.
Mi motivál abban, hogy önkéntesnek jelentkezz?
Egyrészt szeretek segíteni, új embereket
megismerni, s a sport közelében lenni. A
sportesemények során mindig egy összetartó
közösség alakul ki, ahová jó tartozni. Másrészt
pedig úgy gondolom, hogy az önkéntesség
sokat tesz hozzá a személyiségem fejlődéséhez,
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s lehetőséget kapok arra, hogy még többet tanuljak a jövőbeli munkámról, s használjam a
nyelvtudásom.

móniacsapatában. A Sport-Önként Egyesülettel pedig a 2022-es férfi kézilabda Eb-n dolgozom majd.

Az önkéntesség azt jelenteni, hogy fizetés nélkül dolgozol.
Pénzbeli juttatást nem kapok, ellenben olyan
élményekben lehet részem, melyeket nem lehet pénzzel kompenzálni. A szervezők biztosítanak számunkra ruhát és kisebb ajándéktárgyakat, melyek a szobámat díszítik, s ha rájuk
nézek, visszahozzák a sok szép emléket.

Külföldön tanulsz sportmenedzsernek, a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél, Győrben töltötted a szakmai gyakorlatodat. Milyen tapasztalatokat szereztél?
Úgy érzem, a három hónap alatt sikerült szakmailag elsajátítanom a fontos ismereteket.
Rendkívül megszerettem a kajak-kenu sportot,
a közösséget, s remélem, lesz még lehetőségem a szövetséggel dolgozni.

Hol, milyen versenyeken veszel részt a közeljövőben?
Tavaly csalódott voltam, mert szinte az összes
esemény elmaradt. Azonban idén május-júniusban már ott leszek a kajak-kenu világkupán,
a vizes Európa-bajnokságon, az U21-es labdarúgó-Eb s a labdarúgó Európa-bajnokság cere-

Miután lediplomáztál, hol és hogyan képzeled
el a jövődet?
Célom, hogy az olimpia vagy más rangos világesemény főszervezője lehessek. Emellett nagyon
szívesen dolgoznék egy nemzetközi szövetségnél
is, de érdekel a sportriporteri szakma is.

AMIT A TERASZNYITÁSRÓL TUDNI KELL

A védelmi intézkedések fokozatos feloldásának köszönhetően a vendéglátóteraszok hamarosan megnyithatnak. Április 15-én kihirdették
az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló kormányrendeletet,
amely a vendéglátóteraszok működésével kapcsolatos új, kedvezőbb
szabályokról rendelkezik. Ezzel párhuzamosan a győri önkormányzat
is döntött a helyi ügymenet egyszerűsítéséről.
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

N

agy öröm mindnyájunknak, hogy a védelmi intézkedések fokozatos feloldásának köszönhetően a vendéglátóteraszok hamarosan megnyithatnak – olvasható a
városi főépítész által kiadott tájékoztatóban.
2021. április 15-én kihirdetésre került az
egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló
176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet, amely a
vendéglátóteraszok működésével kapcsolatos
új, kedvezőbb szabályokról rendelkezik. Ezzel
párhuzamosan az önkormányzat is döntött a
helyi ügymenet egyszerűsítéséről, a következők szerint:
A 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásai
szerint 2021. december 31-ig közterülethasználati díj nélkül, de a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati
rendelet előírásainak betartásával lehetőség

van a vendéglátóteraszok működtetésére. Az
önkormányzat, támogatva a teraszok mielőbbi megnyitásának lehetőségét, a kormányrendelet hatályba lépésével egyidejűleg lehetővé teszi a teraszhasználatot, de kéri a közterület-használati szerződés mielőbbi (lehetőség szerint 2021. május 31. napjáig) megkötését, hiszen a használat módja, amiről a
kormányrendelet nem rendelkezik, ebben kerül szabályozásra.
Különös figyelmet kell fordítani a gyalogos közlekedés és egyéb közlekedésbiztonsági szabályok betartására, így a megfelelő közlekedési
területek szabadon tartására, vagy a napernyők talpazatának süllyesztett kialakítására.
A veszélyhelyzet megszűnését követően csak
hatályos szerződéssel lehet a közterületet
igénybe venni, ezért javasolt a szerződéseket
idejében előkészíteni. A Főépítészi Osztályra
folyamatosan benyújthatóak a főépítészi hoz-

zájáruláshoz szükséges dokumentációk, amelyek megalapozzák a bérleti szerződéshez
szükséges műszaki kereteket. A kiadott főépítészi hozzájárulás 2022. január 1-től számított
2 évig marad érvényben.
A működő vendéglátóhelyek részletes tájékoztatót kapnak – tudtuk meg Gyimóthy Ákos városi főépítésztől.

BÁRMILYEN EGYÉB KÉRDÉS
FELMERÜLÉSE ESETÉN
• A FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLYHOZ
(foepitesz@gyor-ph.hu,
06-96/500-247), illetve
• A VÁROSI ÚTKEZELŐ SZERVEZETHEZ
(titkarsag@utkezelogyor.hu,
06-96/516-180) tudnak fordulni.
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Kell egy csapat – mert anélkül nincs foci! – Sándor Pál kultfilmje egyszerre tiszteleg az álmát kergető,
minden pofon után felálló kisember és a régi idők mozija előtt. Az 1973-ban bemutatott Régi idők focija
című filmet vetítjük a Győrplusz Filmklubban április 30-án 19.30-tól a Győr+ Televízióban.

RÉGI IDŐK FOCIJA: MERT KELL EGY CSAPAT!
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A

házai adták, a Csabagyöngye SE pályájaként a
kőbányai szeméttelep szolgált. A képkockákat
nézve olyan érzése támad az embernek, hogy
egy némafilm pereg a szemei előtt, miközben
szembesül a komikusan tragikus történettel,
amelynek a lényege egy életre a fülekben
cseng: „Kell egy csapat.”

A mozi Mándy Iván A pálya szélén című kisregénye nyomán született, ő volt az, aki elsőként
írt a futballról irodalmi művet. Ragályi Elemér
operatőr képi megoldásai a húszas éveket idézi, a helyszíneket Óbuda és a VIII. kerület romos

Garas Dezső alakításának köszönhető, hogy
megszületett a hazai filmtörténet talán legikonikusabb figurája. Érdekesség, hogy Garas először
nemet mondott a szerepre, mert egy sorozatot
forgatott. A sorozat leállt, Garast már érdekelte a
szerep, de Sándor Pál már több színésszel is próbafelvételt készített, többek között Haumann
Péterrel is. Végül mégis Garas lett Minarik. A mellékszerepekben Major Tamást, Kern Andrást,
Temessy Hédit, Márkus Lászlót, Esztergályos
Cecíliát láthatjuk. És feltűnik a vásznon a tragikus
körülmények között elhunyt Szilágyi István, Pityi
bácsi is, akire tavaly júniusi halálakor ezzel a mozival emlékezett a Győr+ Televízió.

húszas évek mozi- és focivilágát burleszk-pantomim stílusban megidéző
film 1924-ben, Budapesten játszódik.
Minarik Ede mosodás szenvedélye a foci, életcélja, hogy futballcsapata, a Csabagyöngye feljusson az első osztályba. Ezért képes feláldozni
mindent. A mosodáját, a házasságát, mindent,
amije csak van, illetve volt. Kiválóan tudja motiválni a játékosait, azonban nincs pénze, ezért
napról napra küzd azért, hogy a csapat fennmaradjon. Végül hiába a hit és szív, eljön a pillanat, amikor rá kell jönnie, hogy ő ezen a pályán nem tud labdába rúgni.
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Tisztább a város, sűrűbben takarítják a víznyelőket, több utcaseprő kocsit és víznyelőtisztítót látni az utcákon – fogalmaztak a Győr Plusz Rádió hallgatói a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatójának feltett kérdésekben. Mindemellett kemény hozzászólások is érkeztek. Mi lesz az igazán nagy felhőszakadásoknál?
Tényleg nem fog állni a víz az utcákon? Mindent elnyel majd a csatorna?

INTERAKTÍV KIÁLÍTÁST RENDEZETT A PANNON-VÍZ

CSÖVI ÉS BARÁTAI

Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt.

Ö

röm hallani, hogy a lakosság is észrevette az összehangolt munka eredményét. A közszolgáltatók – a Pannon-Víz,
a Győr-Szol, az Útkezelő Szervezet és a Magyar
Közút Kft. – sokkal szervezettebb és hatékonyabb munkát végez. Megvannak az eszközeik,
átszerveztük a munkabeosztásaikat. Meg is
van a látható eredménye.
Nagypénteken, a Lajta utcai hatalmas csőtörésnél 4000 m3 víz került ki az útra. Közel egy
óra alatt elnyelték a víznyelők. A rácsok, az aknák és a csatornák tiszták voltak. A felhőszakadásoknál is hasonlóra lehet számítani.
Ahogy a Lajta utca mély fekvésű részén összegyűlt a rengeteg víz, úgy az extrém csapadékoknál a mély fekvésű területeket rövid időre víz borítja majd. Erre számítani kell. Az pedig a mi felelősségünk, hogy gyorsan helyreálljon a rend. Ehhez a lakosság együttműködésére is szükség van.
Őrizzük meg a közterületek tisztaságát! Egy eldobott nejlonzacskó vagy egy reklámszatyor pil-

lanatok alatt képes blokkolni egy víznyelőrácsot.
A csatornába lehúzott nedves törlőkendők, rongyok odalent hatalmas „tengeri kígyóvá” állnak
össze és rátekerednek a szivattyúkra.

tünk róla, milyen változatos dolgok okoztak dugulást a győri csatornákban. Új bemutató eszközöket is készítettünk, melyeket majd a győri víztorony-látogatásokon is láthatnak fogyasztóink.

Szerettük volna ezt tudatosítani. Föld-napi bemutatónkkal is erre szerettük volna ráirányítani a
figyelmet. Játékos, interaktív formában beszél-

A rendezvény „díszvendége” pedig Csövi volt,
az aligátorteknős, akit egy tisztítás alkalmával
fogtunk be a csatornából.

´´ ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE
MELEGVÍZ-MÉROK
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a járványügyi
helyzetre való tekintettel a melegvíz-mérők helyszíni leolvasását
határozatlan időre felfüggesztette. Ezért a fogyasztóknak kell bejelenteniük a melegvízmérő órák
állását a szolgáltatóhoz. Ez Győr
öt részében már megtörtént,
2021. április 20-tól pedig a város
egy másik körzetében élő felhasználókat érinti ez a kötelezettség.
Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
melegvízóra-leolvasása április 20tól esedékes, a szolgáltató a postaládájukba bedobott értesítést
küldött, melyben kéri a melegvízóra-állásuk bejelentését.

ÉRTESÍTÉST AZ ALÁBB FELSOROLT UTCÁKBAN
ÉS ÉPÜLETEKBEN LAKÓK KAPTAK:
Földes Gábor utca 14–32.
Földes Gábor utca 29–35.
Ifjúság körút 34.
Ifjúság körút 13–63.
Kassák Lajos utca 16–21.
Kassák Lajos utca 8–14.
Kodály Zoltán utca 1–15.
Kodály Zoltán utca 19–49.
Magyar utca 17–23.
Szigethy Attila út 72–110.
Tihanyi Árpád út 60–78.
Tihanyi Árpád út 55–57.
Tihanyi Árpád út 61–77.

Páros
Páratlan
Páratlan
Páros+páratlan
Páros+páratlan
Páratlan
Páratlan
Páratlan
Páros
Páros
Páratlan
Páratlan

A szolgáltató kéri azokat a fogyasztókat, akik
értesítést kaptak a melegvíz-mérők állásának
bejelentéséről, hogy a pontos elszámolás érdekében a melegvíz-mérőjük állását a mérő
gyári számával, a vevő (fizető) azonosító számával (a számla harmadik oldalán található),
névvel, címmel együtt szíveskedjenek mihamarabb, de legkésőbb 2021. május 11-ig bejelenteni:
• az értesítésben közölt e-mail-címre,
• SMS-ben, vagy telefonon az értesítésben
szereplő telefonszámra,
• telefonos ügyfélszolgálatunkon (tel.: 96/5050-50, 20/922-5678).
• A mérőállás rögzítésére társaságunk honlapján is lehetőség van a mérő gyári számának és
a vevő (fizető) azonosító számának megadása
után (http://ugyfelkapu.gyorszol.hu).

Fontos, hogy csak azok közöljék a mérőállásukat, akik erről értesítést kaptak! Együttműködését köszönjük, és jó egészséget kívánunk!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

HEGESZTO´´

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás
hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat
Bérezés megegyezés szerint

NÁDHAJTÁSOKAT VÁGNAK A TAVAKON

A

Győr-Szol Zrt. koordinálásában levágták a víz alatti friss nádhajtásokat a
szolgáltató kezelésében lévő városi
tavakon. Az adyvárosi I-es, a szabadhegyi IIes és III-as, a Kenus utcai, valamint a győrszentiváni Kör téri tavon jórészt gépi, helyenként kézi eszközökkel végezték el a munkát.
A gépi beavatkozást a Győr-Szol Zrt. egy speciális, nagy teljesítményű nádvágó berendezéssel végezte. A gép kezelője a munka során
a vízfelület felső harmadáig meríti a vágószerkezetet, majd előre haladva a gép levágja

a nádhajtásokat. Az így levágott növényrészeket összegyűjtik a víz felszínéről, majd elszállítják a tó partjáról.
A nádvágás elvégzése a győri csapadékvíztározó tavakon évente visszatérő feladat. Ha
nem kaszálnák rendszeresen a vízinövényt,
az fokozatosan benőné az egész tavat, ezért
van szükség minden tavasszal a visszaszorítására. Ezzel a tevékenységgel a szolgáltató
lassítja a tavak eliszaposodását, biztosítja a
biológiai egyensúly fenntartását, a vízfelület
tisztaságát.

´´ PROGRAM
FOLYTATÓDIK A FECSKEMENTO
Közel ötven fecskepelenkát
helyeztek fel a Petz Aladár
Egyetemi Oktatókórház épületére. Ennek az egyszerű,
ötletes és olcsó megoldásnak köszönhetően a jövőben
nem okoz majd problémát a
fecskeürülék. Győr még tavaly nyáron indította el fecskementő programját, amelynek célja, hogy a megcsappant madárfaj állománya
megerősödjön.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024
GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat,
gépeket biztosítunk.

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
pályázott munkakör megnevezését.
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SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! 06
70/2339213.
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. 0630/8720564
Fűnyírást, tavaszi kertindítá
si munkákat, kertgondozást
vállalok. Tel.: 0670/541
8154. Email: gyorkertesz@
gmail.com
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198
Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí
tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/9715932

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564
Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701
Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
Tel.: 0630/5420720
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu. Telefonszám:
0630/5209228.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap
telepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdeklő
dés: 0670/3636633.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés!
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.

szoruló, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne nyugodt környéken
elhelyezkedő, 1 szobás, 40
nmes, határozatlan idejű,
földszinti, maximum első
emeletig lévő bérleményre.
(Hirdetésszám: 343)

sen felújított, redőnyös, ha
tározott idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 4755
nmes, 23 szobás, határo
zatlanhatározott idejű, bel
városi, nádorvárosi, adyvá
rosi bérleményre. (Hirde
tésszám: 352)

Belvárosi, 3 szobás, 69 nmes,
komfortos (gáz, illetve cse
répkályhás), határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 3 vagy 2 szoba+hallos, 65
80 nmes, határozotthatáro
zatlan idejű, külön WCvel
rendelkező, adyvárosi, illetve
marcalvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 346)

Adyvárosi, 2 szobás, 53
nmes, összkomfortos, táv
fűtéses, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne 5590 nmes,
2+fél3 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Marcalváros
II., Gyárváros kizárva. (Hir
detésszám: 356)

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm
es, egyedi gázfűtéses, felújí
tott, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
4050 nmes, 12 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű
bérleményre. Csak belvárosi,
távfűtéses bérlemény jöhet
szóba. (Hirdetésszám: 337)

Nádorvárosi, összkomfortos,
43 nmes, 1 szobás, távfűté
ses, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 1+fél
szobás, 50 nmes, határozott
határozatlan idejű, adyvárosi,
nádorvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 348)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nmes,
etázsgázfűtéses, felújításra

Belvárosi, 1 szobás, 47 nm
es, egyedi gázfűtéses, telje

GyőrMarcalvárosi, 53 nm
es, 1+2 fél szobás, össz
komfortos, távfűtéses, fel
újított fürdőszobás, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne marcalvárosi,
nagyobb, 4 szobás, 6080
nmes, határozatlan bérleti
szerződéses bérlakásra.
Marcalváros II. előnyben.
(Hirdetésszám: 333)

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok! Érd.: 06
20/9379671, Németh Csaba
LAKÁSCSERE

96/505050

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/5642280.

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

A szolgáltatás anonim
és személyesen, online, chates
formában és telefonon
vehetô igénybe.
Bôvebb információ:
https://www.jogpontok.hu

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Belvárosban, a Széchenyi tértôl pár percre eladó harmadik emeleti, 93 nm-es téglalakás. Amerikai
konyhás nappali+3 hálószobás, két
fürdôszobája van. Galériázható, a
nappaliból nyílik a 7 nm-es terasz.

Gyôr-Révfaluban eladó amerikai
konyhás nappali+3 szobás, földszinti,
kertkapcsolatos téglalakás idei, nyár
végi átadással. A 64 nm-es lakáshoz
8,7 nm-es terasz és 67 nm-es, saját
használatú kertkapcsolat tartozik.

Gyôr-Szigetben, 41 lakásos társasházban korlátozott számban új építésû
lakások eladók. Ez a 42 nm-es lakás
a földszinten található. Elosztása: nappali+1 szobás. A ház 30-as téglából
épül, 15 cm szigeteléssel.

Nagyszentpálon eladó amerikai
konyhás, nappali+3 szobás, 81 nmes ikerház 11 nm terasszal. A telekrész 311 nm. A házat ikerpárjával tároló köti össze. Energetikai tartalma
megfelel a 2021-es év szabályainak.

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 69 M Ft

Ár: 37 M Ft

Ár: 27,89 M Ft

Ár: 32,5 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanak családi házas
részén eladó kétlakásos ingatlan
egyik fele. 78 nm-es, elosztása: 2
szoba+nappali+kamra+háztartási
helyiség. Kb. 400 nm zöldterület tartozik az ingatlanhoz.

Gyôr-Kisbácsán eladó 75 nm-es,
amerikai konyhás nappali+2 szobás,
20 nm teraszos, újszerû családi ház,
a telek 650 nm. A tetôre napelemrendszer is felhelyezhetô. Fûtésrendszere korszerû villanyfûtéssel szerelt.

Pér új építésû részén garázsos családi ház eladó. A 83 nm-es ház és a
20 nm-es garázs 1000 nm-es telken
épül fel, elosztása: nappali+3 szoba
+háztartási helyiség. A nappaliból
nyílik a 12 nm-es terasz.

Gyôr-Szabadhegyen épül ez az 52
lakásos társasház, melyben eladó ez
a 42 nm-es lakás. Elosztása: 1 szoba+nappali+ erkély. Az ingatlan megfelel a legújabb energetikai elvárásoknak. Várható átadás: 2022 nyara.

Búza Tímea:
70/425-5590

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 42,9 M Ft

Ár: 55,9 M Ft

Ár: 40,7 M Ft

Ár: 23,9 M Ft

Gyôr-Szabadhegyen eladó földszinti,
36 nm-es, egy szoba+konyhás téglalakás. 6 nm-es terasszal és egy saját
belsô udvari gépkocsibeállóval rendelkezik. A terasz kertkapcsolatos, a társasház nagy, parkosított telken fekszik.

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjában eladó ez a földszinti, 43 nm-es,
nappali+1 szobás, 9 nm terasszal
rendelkezô lakás. Az ingatlanhoz 34
nm saját kert tartozik. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Gyôrújbaráton új kialakítású, családi ház építésére alkalmas, összközmûves építési telkeket kínálunk
eladásra. A 938 nm-es telek 18 m
utcafronttal rendelkezik, telek hoszsza: 47 m.

Gyôr-Szabadhegyen épül ez az 52
lakásos társasház, melyben eladó ez
a 62 nm-es lakás. Elosztása: 2 szoba+nappali+erkély. A fûtése házközponti lesz, egyedi mérôkkel. A tetôre
napelemeket helyeznek el.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 23,9 M Ft

Ár: 25 M Ft

Ár: 15,7 M Ft

Ár: 32,9 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcájában eladó egy 2 lakásos társasház
egyik fele. 67 nm-es, 13 nm-es terasz, garázs és gépkocsibeálló tartozik
hozzá. Elosztása: 2 szoba+nappali.
2006-ban épült, monolit födémes.

Gyôr-Szigetben 42 és 84 nm közötti lakások eladók. Az elsô emeleti,
amerikai konyhás nappali+kétszobás lakás 58 nm-es, 6 nm terasz tartozik hozzá. A kétemeletes épület
magas mûszaki tartalommal készül.

Gyôr-Szigetben, 5 lakásos társasházban már csak 3 lakás eladó! Ez a
44 nm-es lakás a földszinten található. Elosztása: nappali+1 szoba. A ház
30-as téglából épül 15 cm szigeteléssel, ablakai 3 rétegû mûanyagok.

Gyôr új építésû lakóparkjában, a Szitásdomb szomszédságában családi
házak építésére alkalmas, összközmûves építési telkeket ajánlok megvételre 600-863 nm közötti méretben. Ez a telek 641 nm-es.

Búza Tímea:
70/425-5590

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 40,9 M Ft

Ár: 37,69 M Ft

Ár: 27,2 M Ft

Ár: 16,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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´´ ÉRMEK
GYORI

A SAJTÓFOTÓ-PÁLYÁZATON

A

A Győri Filharmonikus Zenekar tavaly az országban egyedülálló módon térzenei koncerteket adott városszerte. A #maradjotthon

Biczó Zalán újabb életrajzi
lexikont készített

M

z idei sajtófotó-pályázaton két győri
fotós is érmet szerzett. Rózsa Tamás,
aki egyébként a Győr+ Médiának is
rengeteg fotót készít, sportfotó kategóriában
harmadik helyezést ér el. Béres Márton fotóriporter a Rákász Gergelyről készített fotósorozatával pedig „művészet” kategóriában
elnyerte a második díjat.
A bronzérmes fotóra mondhatnánk, hogy kiütéssel győzött, hiszen Rózsa Tamás 2020.
október 31-én készítette az Olimpiai Sportparkban megrendezett Ökölvívó Országos
Bajnokság zárónapján. „A felvételen az a pillanat látszik, ahogy kiütik az egyik versenyző
fogvédőjét. Ez a fotó korábban megjelent a
Győr+ Online oldalán és több ökölvívó portálon, én pedig sok pozitív jelzést kaptam” –
mesélte Rózsa Tamás.

HÍREK RÖVIDEN

agvassy Mihály, Fruhmann Antal és
Arany Dániel is a Révai-gimnázium elődiskoláinak oktatói voltak – ez derül ki Biczó
Zalán legújabb Életrajzi lexikonából. A Széchenyi István Egyetem könyvtárosa újabb
életrajzi lexikont állított össze a múltban élt
győri személyekről, ezúttal a Révai Miklós
Gimnázium elődiskoláinak oktatóiról emlékezett meg a helyismereti kutató.
A hajdani főreáliskola, alreáltanoda és rajziskola közel 140 oktatóját mutatja be az új kiadvány. „A korabeli Győr ismert tanárszemélyiségei mind megjelennek a friss emlékkönyvben.
Nehéz kiemelni bárkit is a régiek közül: nagyon
sokak életpályája indulását segítették elő a tanárok” – hangsúlyozta a szerző.

#azeneházhozmegy kampányban a zenekar
hétről hétre remek műsorokkal lepte meg a
győrieket. A kezdeményezésbe bekapcsolódtak a társulat kamaraformációi és a felkért
szólista, Rákász Gergely orgonaművész is.
„Engem kifejezetten az orgona érdekelt, mert
ehhez a hangszerhez
mindenki egy templomot,
vagy legalábbis egy hangversenytermet társít, és
kíváncsi voltam, hogyan
működik ez az élmény
egy lakótelepi közegben,
egy platós autóról” –
mondta Béres Márton a
fotók születése kapcsán.
A koncertet két óriási
LED-falon, profi hangosítás mellett követhette a
közönség az ablakokból
és az erkélyekről. Ilyen
pillanatokat örökített meg
nyertes képriportjában
Béres Márton.

Biczó Zalán az oktatók társadalmi és közéleti
szerepvállalását is feltérképezte, így többek
mellett dr. Kovács Zoltán életútja is, aki Kovács
Margit képzőművész édesapja volt. Az első világháború az oktatók közül is sok áldozatot követelt. Lomniczer Róbert, Sümeghy Ferenc, Szőgyi László, Turcsek Tádé, Varga Antal – az elhunytaknak is emléket állít e könyv. Olvashatunk
Turóczi Jánosról is, akinek harctéri tapasztalatait
és csodás gyógyulásának körülményeit a Győri
Hírlap több közleményben is hírül adta.

2021. április 23.
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REGISZTRÁLT 6–7. OSZTÁLYOSOK

6.

CSAPATNÉV: ............................................................................................
..................................................................................................................................

ISKOLA:

........................................................................................................

..................................................................................................................................

GYŐRIEK
BEKÜLDŐ NEVE:
Szervezők: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és Győr+ Média

................................................................................

..................................................................................................................................

ÉLMÉNYEK GYŐRBEN

TELEFONSZÁMA: ..............................................................................

Készítette: Prédlné Németh Margit, Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

E-MAIL VAGY LAKCÍM:

..............................................................

..................................................................................................................................

1. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Győr területén 8 épületben 10 szolgáltatási
ponton várja az olvasókat. Melyik épületben
található a Helyismereti Gyűjtemény, ahol a
megye településeivel kapcsolatos dokumentumokat őrzik?
1. Központi Könyvtár (Herman O. u. 22.)
2. Kisfaludy Könyvtár (Baross G. út 4.)
X. Szabadhegyi Fiókkönyvtár (Móra park1.)
2. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
honlapján találjuk a Digitális Könyvtárat, mely
bárki számára elérhető. Milyen dokumentumokat találhatunk itt?
1. könyvek, folyóiratok, képeslapok
2. könyvek, folyóiratok, kéziratok
X. könyvek, folyóiratok, filmek
3. 2021-ben a Vaskakas Bábszínház születésnapjának kerek évfordulóját ünnepli. Vajon hányadikat?
1. 20
2. 30
X. 45
4. Reményeink szerint 2021-ben a 14. Győrkőcfesztivál várja július elején a gyerekeket. Mi a
fesztivál gyakran használt mottója?
1. „A báb nem korosztály, hanem műfaj”
2. „Ujjé, a ligetben nagyszerű!”
X. „10 helyszínen 1000 program,
zsebpénz nem kell, mert ingyen van”
5. Hogy hívták a vadasparkból és vidámparkból álló létesítményt, ami 1967-ben alakult
Kiskúton?
1. Kiskúti vidámpark
2. Május1. Kultúrpark
X. Győri Állatkert

6. Tavasszal érkeztünk, mi vagyunk a győri Xantus János Állatkert legújabb lakói. Nem látunk
rosszul, mégis ezt a nevet kaptuk:
1. szemfoltos cincér
2. barlangi vaklazac
X. pápaszemes pingvin
7. Melyik évben és melyik napon nyitotta meg a
kapuit a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ?
1. 2011. március 1.
2. 2012. április 1.
X. 2012. március 15.
8. Szombatonként, rendes nyitvatartási időben
hány órakor kezdődnek a Mobilis kísérleti bemutatói?
1. 10 órakor, 13 órakor, 16 órakor
2. 11 órakor, 13 órakor, 15 órakor
X. 10 órakor, 12 órakor, 17 órakor
9. A Győri Nemzeti Színház Vill-Korr Sulibérletében hány premier előadás látható egy évben?
1. 1
2. 5
X. 3

1. judo, kézilabda, tenisz
2. birkózás, torna, atlétika
X. asztalitenisz, kajak-kenu, díjlovaglás
12. Mi a neve az Olimpiai Sportpark Győr épület
előtt álló kabalafigurának?
1. Hugoo
2. Berci
X. Huba
13. A Győri Filharmonikus Zenekar heti rendszerességgel jelentkezik rádiós magazinműsorával
a Győr+Rádió FM 100.1-en. Mely napon hallgatható Divertimento című műsoruk?
1. szerda
2. péntek
X. vasárnap
13+1. A Győri Filharmonikus Zenekar John Williams Oscar-díjas amerikai zeneszerző filmzenéit
szólaltatja meg nagyszabású előadásán, 2021.
október 9-én. Hol rendezik meg ezt a koncertet?
1. Richter Terem
2. Győr Városi Egyetemi Csarnok
X. Puskás Ferenc Stadion

10. A Szemben a nappal című darab melyik három várost érinti?
1. Firenze, Bologna, Velence
2. Róma, Győr, Bécs
X. London, Pécs, Trieszt
11. Az Olimpiai Sportpark Győr 2017-ben nyitotta meg kapuit. Nagyon sok sportág amatőr
és profi versenyzői világszínvonalú körülmények között tudnak felkészülni a rangos megmérettetésekre. A felsorolt sportágak közül
melyek nem szerepelnek az Olimpiai Sportpark
kínálatában?

Beküldési határidő: május 5.
Diákok: pnmargo@mvbmk.gyor.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu
A fődíjsorsoláson azok a győriek
vehetnek részt, akik a 6 totóból
legalább 4-et visszaküldenek.

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. 2, 2. 1, 3. 2, 4. X, 5. 1, 6. 2, 7. 1, 8. 2, 9. 2, 10. X, 11. 2, 12. 1, 13. 1, 13+1. X
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÁPRILIS 24-TŐL 30-IG

Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Figyeljenek párkapcsolatukra a héten, lehetőleg kerüljék a nagy
vitákat, könnyen szakításhoz vezethet. Inkább gondolják át még
egyszer, mielőtt valamit is szólnának. Sok felismerésben lehet részük más területen is, munkájukban, barátaikat illetően, összegezzék céljaikat. Legyenek megfontoltak.
BIKA
Összhangban vannak önmagukkal most, még akkor is, ha önök
körül kisebb káosz van, mind a munkahelyen, mind barátaik életében. Csak annyit tegyenek meg mindenhol, ami feltétlenül szükséges, ne merítsék ki magukat teljesen. Pénzügyeik szépen alakulnak, ismerjék fel a jó lehetőségeket, ne várjanak.
IKREK
Kissé elégedetlenek lehetnek a héten, gondolják végig, honnan
fakad ez az érzés. Minél előbb találják meg a gondok forrását, különben nagyon kritikussá válhatnak. Ne hergeljék feleslegesen
magukat, most semmi nem megy olyan gyorsan, ahogyan azt
szeretnék. Használják ki az időt, sportoljanak.
RÁK
Ne aggodalmaskodjanak annyit mindenen, azzal senkinek nem
lesz jobb, csak kikészítik önmagukat és környezetüket is. Inkább
tervezzék meg jó előre lépéseiket, így ha tudatosan átgondolják,
mit is kell még tenniük, talán erre tudnak koncentrálni. Ezt most
saját maguknak kell véghez vinni.
OROSZLÁN
Iktassanak be némi pihenést, lazítást a héten, megérdemlik, és
szervezetük is igényli már. Tartsák nyitva szemüket, ha még nincs
párjuk, legyenek nagyon pozitívak most, könnyen bevonzhatják
párjukat. Ha kapcsolatban élnek, tervezzenek minél romantikusabb programokat, csábítsák el újra párjukat.
SZŰZ
Ha jól figyelnek, most minden részlet összeáll. Rájönnek olyan összefüggésekre, amik eddig is önök előtt hevertek, csak valami miatt nem
látták. Ez nagy előrelépést jelenthet munkájukban, ragadják meg a
jó alkalmakat. Párjukkal legyenek most türelmesebbek, ő nem tudja
mindig felvenni ezt a tempót.
MÉRLEG
Munkájuk most nagyon pozitívan alakul, így pénzügyeik is rendeződni
látszanak. Vigyázzanak a kölcsönkéréssel, nem jó ötlet most. Egészségükre is ügyeljenek sokkal jobban, ha valamilyen gyulladást vesznek észre, derítsék ki nagyon hamar annak az okát. Párjuk mindenben támogatja önöket.
SKORPIÓ
Hallgassanak megérzéseikre most minél inkább, ne menjenek bele olyanba, ami ellen lelkük tiltakozik. Ha kell, váltsanak munkát,
de álljanak ki önmagukért. Párjuk nem biztos, hogy ezt megérti,
ez is eldől most, mi lesz párkapcsolatuk későbbi sorsa. Rendezzék
életük kérdéseit, ne halmozzák a zűrzavart.
NYILAS
Álljanak meg egy kicsit, rendezzék gondolataikat, terveiket, ne
vágjanak bele hirtelen mindenbe. Szűrjék ki a hamis információkat, különben elég tévútra tévednének. Hallgassanak megérzéseikre. Ha tudnak, menjenek ki most minél többet a természetbe,
töltődjenek fel onnan. Egy hétvégi túrázás segít.
BAK
Ami szívükön, az a szájukon most, ezzel sok kapcsolatot rendezni
tudnak végre, még akkor is, ha sértődés a vége. Lehet, pár ember
elmarad, de ők nem voltak már igazi barátságok. Ne temetkezzenek el a veszteségtudatban, inkább tegyenek le mindent, ami felesleges. Egy új időszak kezdődik életükben.
VÍZÖNTŐ
Párkapcsolatuk kerül ismét előtérbe a héten, tegyenek pontot
minden félbemaradt vitás kérdés végére. Ne húzzák tovább saját
és társuk idejét. Ez fontos kérdéseket vet fel a jövőjüket illetően,
így gondolkozzanak most. Ne siessék el a racionális döntéseket,
pénzügyeikben legyenek körültekintőek.
HALAK
Kerüljenek most minden kétes ügyet, minden félreérthető helyzetet
munkahelyükön. Eléggé felzaklathatják önöket ezek az események,
ne engedjék ki az irányítást kezük közül. A feszült érzéseket könnyen
hazavihetik, párjuk nem ért sok mindent, ha nem magyarázza el neki.

ÁPRILIS 24. SZOMBAT
06:00
06:30
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:30
10:00
10:30
11:15
12:00
12:15
17:00
17:45
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00

Gázfröccs – autós magazin
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Gázfröccs – autós magazin
Creative chef – főzőműsor
Az ének egymásba nyílnak – portré Bogdán László költőről
Képújság
Válogatás korábbi műsorainkból
Lelki egészségünk szempontjai
Lámpaidők – kisfilm
Credo – katolikus krónika
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Egy nap a világ – Korea / útifilm
Azori-szigetek – kisfilm
Békebeli Budapest – dokumentumfilm
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása

ÁPRILIS 25. VASÁRNAP
06:00
07:00
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:15
13:00
13:30
14:20
16:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:00
22:35
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Nyugdíjas Egyetem – furcsa tárgyak
Remeteidő – dokumentumfilm
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Az egészséges táplálkozás
Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
Credo – katolikus krónika
Creative chef – főzőműsor
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
A völgy hangja – dokumentumfilm
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Hyppolit a lakáj – Győrplusz Filmklub
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kisebbségben Kárpátalján – dokumentumfilm
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Az év győri sportolói – gálaműsor
Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
Győri7 – heti hírösszefoglaló

ÁPRILIS 26. HÉTFŐ
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Creative chef – főzőműsor
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
A tojásíró – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó

ÁPRILIS 27. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

09:25
09:45
10:00
11:05
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Üzleti negyed – gazdasági magazin
A tetőfedő – kisfilm
Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség
Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Örökség – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 28. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:25
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:45
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Az egészséges táplálkozás
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 29. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig –
tápanyag–visszapótlás természetes módon
Kvantum – tudományos magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Csoportkép – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 30. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:30
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Régi idők focija – Győrplusz Filmklub
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. április 23.
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy Kuka Berci-ajándékcsomag. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

TIZENKILENC GYŐRI KÉZIS
A KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTTAKBAN

N

em csak a felnőtt, a korosztályos női
kézilabda-válogatottak tagjai is együtt
készültek az elmúlt napokban. Az Audi
ETO-t minden korosztályban több játékos képviselte. A győriek a járványügyi helyzet miatt
csak tesztelés után csatlakozhattak a nemzeti
együttesekhez, amelyek nemzetközi mérkőzéseket nem vívhattak, ezt nem engedélyezte a
hazai szövetség. A junior válogatott tagjai egy
hétig edzőtáboroztak Balatonbogláron, ahova

Győrből Farkas Johanna, Világos Diána, Csekő
Brigitta és Kürthi Laura kapott meghívót.
Az ifjúsági válogatott összetartáson Siófokon
Farkas Júlia, Havasi Virág, Farkas Eszter, Varga
Virág és Szemes Szonja képviselte az ETO-t. A
serdülő válogatott idei első összetartásán ott
volt a bő keretben Vajda Luca, Varga Dalma, Horváth Lili, Kiss Diána, Czébán Stella, Granát Dorka,
Rédecsi Polett, Németh Petra és Balogh Lili.

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

„Nagyon örülünk, hogy sikerült végre edzőtáborba
eljutni. Tartalmas három napot töltöttünk el a játékosokkal. A lányok bizonyították, hogy nem véletlenül kerültek be a hatvanfős keretbe, hiszen
mindenki remekül teljesített a saját posztján. A
keret további megismerésére még két alkalom áll
lehetőségre ebben a válogatott időszakban” –
mondta a serdülőválogatott másodedzője, Sepsiné Pigniczki Krisztina. Mészáros Anna a korosztályos szlovák válogatottba kapott behívót.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

NB I.-ES LICENCET KAPOTT A GYIRMÓT FC

A

labdarúgó OTP Bank Liga jelenlegi
mezőnyének tagjai közül a Kisvárda
Master Good FC és a Budapest Honvéd FC nem kapta meg a következő idényre
szóló indulási jogot a magyar szövetség
(MLSZ) elsőfokú licencadó bizottságától.
Azoknak a kluboknak, amelyeknek a licenckérelmét most nem hagyták jóvá, jövő péntekig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat,
és bizonyíthatják, hogy megfelelnek a klublicencszabályzatnak. A döntés az elsőfokú licencadó bizottság következő ülésén, várhatóan május 6-án születik meg. Aznap lezárul
az elsőfokú eljárás, és a kluboknak nem lesz
lehetőségük hiánypótlás keretében további
dokumentumokat benyújtaniuk. Az elsőfokú
licencadó bizottság határozatai ellen a döntés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül
lehet fellebbezést benyújtani. A magyar szövetségtől kilenc klub kapott nemzetközi és NB
I.-es klublicencet, és hét egyesület pedig úgynevezett NB I.-es klublicencet, a Gyirmót FC
Győr utóbbi kategóriába tartozik. A csapatnak
szerencsés esetben szüksége is lehet erre az
engedélyre, hiszen Csertői Aurél együttesének továbbra is megvan az esélye arra, hogy
feljusson az élvonalba. A Gyirmót öt fordulóval
az NB II.-es bajnokság vége előtt a tabella
harmadik helyét foglalja el, lemaradása mindössze négy pont a már feljutó helyen álló
DVSC mögött. A másodosztályban az ETO FC
a 11. pozícióból várja a folytatást.

2021. április 23.
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SZERETHETŐ CSAPAT, CSODÁS BRONZÉREM

TÖRÖK ÁGI PÉLDAKÉPEITŐL TANULTA A KAPITÁNYI SZEREPET
Tavaly története egyik leggyengébb idényét produkálta az UNI Győr a
női kosárlabda NB I.-ben, akkor, amikor a bajnokság a pandémia miatt
félbeszakadt. A vezetőség átalakított kerettel és szakmai stábbal, valamint hosszú távú tervekkel vágott neki az új szezonnak. A lányok
másodikként zárták az alapszakaszt, végül bronzérmet ünnepelhettek. Csapatkapitányként a zöld-fehérek saját nevelésű játékosa, Török
Ágnes fogta össze a társaságot. A sikeres évről vele beszélgettünk.
Szerző: Nagy Roland
Fotó: gyorikosar.hu

A kudarc után szinte teljesen új csapat épült
Győrben. Miért tudott már az első évben ilyen
eredményes lenni ez a fiatal együttes?
Tavaly semmi sem jött össze abból, amit elterveztünk. Papíron rendkívül erős kerettel vágtunk
neki a szezonnak, de folyamatosan jöttek a vereségek. Ha lehet ilyet mondani, a legjobbkor jött,
hogy azt a bajnokságot lefújták a pandémia miatt,
mert ez is kellett ahhoz, hogy szemléletváltás
történjen a klubnál, ezek után más filozófia szerint igazoltak játékosokat a vezetők. A szakmai
stáb összetétele is megváltozott, és sikerült egy

csodás szezont produkálnunk. A fiatalítás kifejezetten könnyen ment. Bizalmat kaptak azok a tehetségek, akik korábban nem számíthattak ilyen
lehetőségre. Érdekes volt látni, hogy mennyire
könnyen ment az összecsiszolódás. Mindenkiben
akkora bizonyítási vágy dolgozott, olyan motiváció volt előttünk, hogy nem voltak szenvedős pillanataink. Remek a csapatösszhang a pályán és
a pályán kívül is, olyanok vagyunk, mint egy kis
család. Ehhez hozzátartoznak a légiósok is, ami
ritka jelenségnek számít. Még a járvány kellős közepén is összetartóak voltunk, élmény volt az elmúlt pár hónap a lányokkal.
A bronzmeccs után készült fotókon is látszik,
hogy a csapat megadta a módját az ünneplésnek.

Hetedik évemet kezdtem a felnőtt NB I.-ben
Győrben, láttam egyet s mást a klubnál. Nekem
megadatott az, hogy korábban bronzérmes lehettem, sőt döntőt is játszottam már, nem ez
volt az első siker, de mégis annyira örültem,
hogy majd kibújtam a bőrömből, hihetetlen sikernek könyveltük el mindannyian. Hosszú távú elvárás volt a dobogó, mi szerencsére elébe
mentünk a dolgoknak. Hosszú utunk volt Miskolcról hazafelé, nagyjából minden benzinkúton megálltunk, Budapesten a Hősök terén is
csináltunk egy-két fotót. Sajnos szurkolók nélkül történt mindez, ők az egész szezonban nagyon hiányoztak. Igazán szerethető társaság a
miénk, remélem, jövőre már nézők előtt is bizonyíthatunk.
Vajda Anna, Laklóth Anna, Raksányi Krisztina,
és most Török Ági. Különleges névsor. Milyen
volt az ő nyomukba lépve csapatkapitányként
vezetni a lányokat?
Velük együtt játszottam, és egytől egyig felnéztem rájuk. Azért is volt könnyebb helytállni
kapitányként, mert fiatalon mindezt tőlük tanulhattam meg. Segített az is, hogy egy ilyen
csapat, egy ilyen kis család, vezetőség, szakmai stáb állt mellettünk. Mindenki tudta, hogy
egy a célunk. Ilyen helyzetben kifejezetten
könnyű csapatkapitánynak lenni, hiszen nem
volt gátló tényező, így hálás feladatként tekintettem erre a felelősségteljes posztra. Hozzá
kell tennem, hogy Iványi Dalma volt ennek a
csapatnak a szíve és a lelke. Mindig is hatalmas tisztelet övezte, és megtalálta a közös
hangot mindenkivel a klubon belül. Amellett,
hogy rendkívüli profizmussal dolgozik, emberséges tudott maradni. Ennek az ötvözete
eredményezte azt, hogy ki tudta hozni a játékosaiból a maximumot.
Magyarországnak 3x3-as kosárlabdában
megvan az esélye kijutni az olimpiára. Török
Ági is ott lesz a csapatban, ha ez megtörténik?
Rendkívül nagy lehetőség a 3x3 a magyar kosárlabda számára, ami először Tokióban szerepel az olimpiai programban. A magyarok kifejezetten jók ebben, a lányoknak van vb-ezüstérmük és Európa-bajnokok is voltak, jó eséllyel
indulnak a selejtezőtornán. Én is kerettag vagyok, hiszen hat-hét játékos kell az edzőtáborozáshoz, a világversenyek keretében pedig
négyen lehetnek. Májusban csatlakozom a többiekhez, megpróbálom kiharcolni a csapattagságot. Úgy gondolom, megvan a fix négyese a
válogatottunknak, de semmi sem lehetetlen.
Megtiszteltetés velük lenni, és ha én nem leszek olimpiai résztvevő, de a többiek mehetnek, akkor is örülök, hogy a részese lehettem
ennek a történetnek.
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Akció: április 23—29.

Marhalábszár

1999 Ft/kg
Helyben készített grillkolbász, sütni való
kolbász

1699 Ft/kg

AZ OLIMPIA UTÁN KIJUTOTTAK
A VILÁGBAJNOKSÁGRA IS

Kolozsvári szalonna
Viola-Hús Kft.

2599 Ft/kg
Mesés tejföl 20%-os,
330 g, 693,94 Ft/kg

A

z olimpiai résztvevő magyar női kézilabdaválogatott kijutott a decemberi, spanyolországi világbajnokságra, miután az első mecscsen 46–19-re, a visszavágón pedig 41–12-re legyőzte Olaszországot a selejtezőben. Az olaszok lemondtak pályaválasztói jogukról, ezért rendezték
mindkét találkozót az Érd Arénában.
A magyarok keretéből Kovacsics Anikó, Janurik Kinga és Kovács Anett sérülés, Szikora Melinda és Helembai Fanny taktikai okok miatt maradt ki. Az Audi
ETO-ból az olimpiai selejtezőkhöz hasonlóan ezúttal is Lukács Viktória került be a csapatba, és a két
találkozón összesen tizenhárom gólt szerzett.
,,Elvárható volt, hogy mindkét mérkőzést megnyerjük, a védekezésünk is teljesen rendben működött.
Nagy fizikai fölényben voltunk az olasz csapattal
szemben, de örülök, hogy ilyen hozzáállással tud-

tunk kiállni és végigjátszani mindkét találkozót" –
értékelt Elek Gábor szövetségi kapitány.
Az idei lesz a 23. női világbajnokság, amelyre a magyar
válogatott kijutott, de az első, amelyen az 1997 óta
megszokott 24 helyett immár 32 csapat vesz részt. A
tornán összesen 16 európai válogatott szerepelhet. A
házigazda spanyolok, a címvédő hollandok, továbbá a
tavaly decemberi Európa-bajnokságon elődöntős horvátok, dánok, franciák és norvégok selejtező nélkül
tagjai a mezőnynek. Ázsiából hat, Afrikából négy, Délés Közép-Amerikából három, Észak-Amerikából és a
Karibi-térségből egy, Óceániából pedig szintén egy
csapat jut majd ki a tornára. A nemzetközi szövetség
fenntart egy vagy két szabadkártyát, attól függően,
hogy valamelyik óceániai válogatott az Ázsia-bajnokságról kvalifikál-e a világbajnokságra. A 25. női világbajnokságnak december 2–19. között Granollers, Barcelona, Llíria, Castellón és Torrevieja ad otthont.

TAROLTAK A GYŐRI TORNÁSZOK
A Győri Atlétikai Club tornászai három magyar bajnoki címet és négy ezüstérmet szereztek az ifjúsági és kadett szerenkénti országos bajnokságon. Molnár Botond ifjúsági
korosztályban lovon és gyűrűn nem talált legyőzőre, és a két aranyérme mellé még három ezüstérmet szerzett ugráson, korláton
és nyújtón. Cserpes Ruben kadett korosztályban gyarapította az aranyérmek számát, ő
lólengésben nem talált legyőzőre. Ruben
nyújtón is szerzett egy ezüstérmet. Szűcs
Erik gyűrűn ötödik, talajon pedig hatodik helyezést ért el. A versenyzőket Pisák Tamás és
Sörös János edzők készítették fel.

229 Ft/db
Magyar alma

299 Ft/kg
Jägermeister 1 l

5999 Ft/db
Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 378 Ft/l
kartonos ár

189 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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